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Por Renato Trevenzolli
Presidente

E

sta é a primeira edição
do Integração depois do
pleito que reelegeu a Diretoria Executiva para mais um
biênio à frente das atividades do clube. Cabem, portanto, algumas palavras, por
oportunas que se fazem neste momento. É extremamente revigorante saber
que o trabalho executado
nos últimos dois anos foi

Gratidão e trabalho
aprovado pelos associados, a
ponto de ganharmos a oportunidade de seguirmos com
nosso planejamento. Ao mesmo tempo, sentimos nossa
responsabilidade aumentar
ainda mais. Afinal, é nosso
dever continuar oferecendo à
família cosmopolitana motivos para seguir frequentando
o clube com alegria. Nesse
sentido, uma conferida nas

páginas desta edição do nosso
informativo mostra que nosso
empenho se mantém inabalável. A programação para os
próximos meses está bem recheada, com atividades para
os mais variados gostos e idades. Seguiremos com eventos
que já se mostraram um sucesso e planejamos novidades
que têm tudo para cair no
gosto dos nossos sócios. En-

fim, nossa gratidão pela nova oportunidade que nos foi
dada será demonstrada com
muito trabalho. Isso podemos garantir!

Relembrando de hoje
vai recordar um acontecimento esportivo que,
para nós, pode parecer engraçado, divertido, mas com
toda certeza na época deveras embaraçoso para a diretoria.
Trata-se da realização de
uma partida de futebol entre nossa equipe principal e
São Pedro F.C., de Engenheiro Coelho, em 2 de março de 1947, com vitória de
nosso CFC por 8 tentos a 2.
Até esse momento, tudo
normal. Mas, ao faltarem 20

minutos para o término da
partida, o jogo teve que ser
encerrado em razão da bola
ter furado e murchado no momento que era assinalado
nosso oitavo gol e não haver
outra bola para substituição.
Diante desse imprevisto, o
jogo foi encerrado.
O Jornal “O Município” de
8 de março de 1947, portanto
há 72 anos, registrou o imprevisto ocorrido: “Fato que
lamentamos profundamente
e que para o futuro esperamos não se repita, para o bom
nome que goza o Cosmopolitano F.C. no cenário esportivo do Estado”. Era cronista
esportivo do jornal o sr. José
Calvo Junior.

Para não julgarmos mal o
acontecido, precisamos analisar as dificuldades na época,
o constrangimento por que
passaram os diretores e
principalmente as condições
financeiras que passava nosso amado clube.
Vamos relembrar que as
bolas eram de couro e de tento
com câmera de ar. Quando
chovia, encharcavam e ficavam muito pesadas. Ao secarem, o couro endurecia e ficavam muito duras e era preciso passar sebo de boi para
amaciá-las.
Deixando de lado a bola, vamos para os dados técnicos da
partida. Os jogadores do CFC
que participaram daquele

jogo foram:
Dionizio,
“Vinagre”,
Orlando,
Zebelim,
To z e l ã o ,
Geromim,
Evaldo,
Ugo, Gonçalves, Neuzinho e Osiris.
Marcaram: Osiris, 5; Gonçalves, 2; e Ugo, 1.
Juiz: Guilherme Catozzi,
com boa atuação.
Que o Relembrando de
hoje sirva para traçarmos
um paralelo entre as dificuldades daquela época e nossos dias e verificarmos como
as coisas mudaram para
melhor.

Exame Médico

Figurinhas

Rádio

Pastel com Bingo

Troque suas figurinhas do ál-

O CFC agora conta com sua

A Noite do Pastel com Bingo

bum dos atletas do Cosmopolitano para preenchê-lo por
completo. Haverá encontro de
colecionadores para realizar
as trocas nos dias 14 e 15 de
setembro, no ginásio de esportes, das 10h às 12h.

própria rádio, que traz músicas de ritmos variados, além
de notícias sobre as atividades do clube e prestação de
serviço. Pode ser ouvida nas
piscinas ou no site www.radio
cosmopolitano.com.br.

do CFC será em 20 de setembro, em prol de Projeto Arco
Íris, Casa da Criança e Lar dos
Idosos Irmã Rosália. Início às
19h. Cartelas a R$ 10,00, com
direito a um pastel de Humberto e Val. Prêmio: R$ 400,00.

Por Rodolfo Rizzo

O

O

próximo exame médico
para os associados acontecerá
nos dias 14 e 15 de setembro,
das 8h às 12h, no ginásio de
esportes. É necessário retirar
a senha até as 11h30 do dia em
que o sócio vai realizar o exame para garantir sua vaga.
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Baile de Aniversário: parcele seu convite
Evento no dia 14 de novembro terá cardápio cheio de opções e muitas outras atrações
Cardápio
Ilha de beliscos
Pernil à pururuca com chutney de
manga, brie folhado com nuts caramelizados no mel e flor de sal, favos
demelefrutas,saladacaprese,terrine
de gorgonzola, figo e damasco, terrine
de alho-poró com presunto parma e
peras ao vinho, cuscuz de camarão,
seleção de pães (crostatas, australiano, multigrãos, brioche, italiano e
sírio), boursin com calda de frutas
vermelhasechipsdebatata-doceroxa,
mousse de queijo com geleia de damasco, chips de batata, trio árabe
(quibe cru, coalhada seca e homus),
guacamole com nachos, quiche Lorraine tropicaliente de frango defumado, tarte com cream cheese, azeitonas pretas e pimenta biquinho,
minitortinha com cream cheese, alho
poró e chia, seleção de queijos (muçarela nozinho, parmesão, provolone e
gouda),geleiasdepimentadefumada
e frutas vermelhas em taças, seleção
de embutidos (salaminho italiano e
lombo condimentado), castanha-decaju, castanha-do-Brasil, damascos,
figo turco, azeitona azzapa e verde
gordal.

Entradas quentes
Pipoquinha de camarão, vou-au-vent
de palmito, cestinha fillo com queijo
minas padrão, tomate-cereja e pesto
de manjericão, queijo coalho com carne seca e melaço, bolinho de bacalhau
e bolinha de queijo.

U

tas, cantores e bailarinos responsáveis por um verdadeiro
show que atravessa diversos
ritmos, incluindo clássicos de
várias décadas, sertanejo, arrocha, axé, rock, pop, baladas, funk e xote, entre outros.
Tudo isso com figurinos exclusivos, que acompanham cada
estilo musical.
A decoração ficará por
conta da Floricultura Mercuri, de Limeira. Com luzes, tecidos, móveis e flores, a empresa vai garantir um ambiente sofisticado e ao mesmo
tempo confortável. Já a gastronomia, pilotada pelo Dom
Duarte Buffet, escreverá um
capítulo à parte. Sob o comando das chefs Islene e Michelle
Duarte, iniciará o serviço com
uma mesa de beliscos cheia de
quitutes, passará por entradas quentes e finger food, oferecerá um jantar de primeiríssima qualidade e termina-

m evento grandioso e
glamoroso, com um jantar cheio de opções e muitas
outras atrações, vai comemorar os 104 anos de fundação
do Cosmopolitano Futebol
Clube. Marcada para 14 de
novembro, com início às 21h,
no Salão Social, a noite promete ser inesquecível para os
associados e seus convidados.
A venda de convites será
aberta no dia 16 de setembro,
às 8h, na secretaria, oferecendo a possibilidade de parcelar o valor em até quatro
vezes.
Com decoração, cardápio,
animação musical e ambientação de som e luz pensados
para proporcionar a melhor
experiência possível aos presentes, o baile estará à altura
da importância da data. A
banda convocada para agitar
o evento é a Celebration,
composta por instrumentis-

Finger Food
Escondidinho de carne seca com purê
de raízes e crispi de couve, moqueca
de tilápia com purê de banana-daterra e farofinha de dendê.

Ilha de Jantar
Salada de rúcula, chancliche, uvas
verdes, peras e molho especial; filé
mignon com redução de cabernet e
batatas ao murro; manicaretti capresi ao molho de tomates frescos;
arroz branco; risoto de limão siciliano.

Sobremesa
Surpresa de morangos.

Café
Café, petit fours, licores servidos nos
copinhosdechocolateeminissuspiros.
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rá com uma sobremesa surpreendente, seguida de café
e licores (Confira o cardápio
completo ao lado).
No cardápio de bebidas,
cerveja Heineken, Coca-Cola
normal e zero, guaraná Antárctica normal e zero e água
mineral com e sem gás. As
adesões para associados custam R$ 130,00. Para não sócios, os convites podem ser
adquiridos por R$ 170,00.
Para mais informações, consulte a secretaria do clube,
pelo telefone (19) 3872-1917.

Vendas
* A partir de 16/09, na secretaria do clube
* Para sócios - R$ 130,00
* Para não sócios - R$ 170,00
Esses valores podem ser
parcelados em até 4 vezes
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Garantia de diversão para os casais
Noites Dançantes contam com excelentes bandas a cada mês e também com free dancers

A

s Noites Dançantes do
Cosmopolitano são garantia de diversão para quem
aprecia a dança de salão. No
no último sábado de cada
mês, excelentes bandas se
alternam no palco do Salão
Social para animar a noite. O

Fotos: Divulgação

início é sempre às 21h.
A cada edição, free dancers
estão presentes para garantir
ótimas danças também para
as mulheres que comparecem
desacompanhadas.
Confira as fotos das últimas edições.

Julho

Fotos: Roberta Correa

Junho
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Caminhada com DJ e food trucks
Percurso noturno terá 5 km, com saída e chegada no Estádio Thelmo de Almeida

C

om percurso de 5 km, a 1ª
Caminhada da Lua do
Cosmopolitano vai proporcionar atividade física e
muita diversão para os participantes. Marcado para o
dia 13 de setembro, o evento
terá saída às 19h, do Estádio
Thelmo de Almeida. A chegada será no mesmo local, onde
uma mesa de frutas vai esperar pelos inscritos.
Durante o percurso, um
trio elétrico com DJ vai agitar
a caminhada, que contará

com água, policiamento e
equipe de apoio.
No estádio, também haverá praça de alimentação com
food trucks. A organização
sugere aos participantes que
levem lanternas.
As inscrições devem ser efetuadas no Setor Esportivo do
CFC. Sócios não pagam para
participar. Para não sócios, a
inscrição custa R$ 20,00. Menores de 16 anos devem estar
acompanhados de seus responsáveis.

Dia das Crianças será cheio de
atrações no Cosmopolitano

Chá com Bingo da Primavera vai
acontecer no dia 12 de setembro

O Dia das Crianças será

O Cosmopolitano vai reali-

cheio de atrações no Cosmopolitano. No dia 12 de
outubro, das 12h às 18h,
haverá brinquedos infláveis no Salão Social e na
piscina e personagens para
interagir e tirar fotos com a

zar no dia 12 de setembro,
das 14h às 16h30, o Chá
com Bingo da Primavera,
que promete proporcionar
uma tarde bastante agradável. Para participar, cada
associado e convidado deve
levar um prato de doce ou
salgado. Refrigerante, suco,
cafezinho, chocolate e chá
gelado serão servidos pelo
clube. Não é necessário fazer inscrição.

criançada durante toda a
festa. Um dos destaques será
o Jump Trampolim, que vai
garantir muita diversão. E
vai ter pipoca e algodão doce
gratuitos o dia inteiro. Será
um evento de muita alegria
para todas as idades.
Fotos: Divulgação

Forronejo

Let’s Dance

Pagode Prime

O Cosmopolitano realiza no

Mais uma edição do Let’s

Os fãs do pagode já podem

Halloween Teen
Com muitas atrações, será

dia 14 de setembro, às 22h, em
parceria com o Centro de Tradições Nordestinas, o Forronejo. Com muito forró e sertanejo, o evento vai reunir várias
atrações no Salão Social.

Dance do CFC acontece no dia
21 de setembro, a partir das
22h. A animação ficará por
conta dos DJs Lemão e Véio.
No Salão Social. Mais informações nas nossas redes sociais.

comemorar. Está programado
para o dia 5 de outubro o Pagode Prime do Cosmopolitano, com início às 22h. O evento vai acontecer no Salão
Social do clube.

realizado no dia 19 de outubro o Halloween Teen do Cosmopolitano. Convidados especiais vão cuidar da animação da balada, que tem início
marcado para as 19h.
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Só animação na Noite do Chapéu
Com muito sertanejo universitário, evento contou com várias atrações musicais

C

Fotos: Roberta Correa

om muito sertanejo universitário, a Noite do
Chapéu do Cosmopolitano,
realizada em 10 de agosto, foi
pura animação. As duplas
Eduardo & Rafael e Thomaz
Henrique & Gustavo mais Vinícius Drumond e DJ Thiago
Silva garantiram a festa do
começo ao fim.

Diretoria

A Diretoria Executiva que comandará o Cosmopolitano no biênio
iniciado em 1º de julho de 2019 e que segue até 30 de junho de 2021
tomou posse em solenidade realizada no no Salão Social. A diretoria
é encabeçada pelo presidente Renato Trevenzolli.
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Muita diversão na Festa Julina
Com 3 dias de evento, associados puderam curtir atrações musicais e barracas de comida típica

A

Fotos: Roberta Correa

Festa Julina 2019 do
Cosmopolitano reuniu
uma grande variedade de
atrações entre os dias 19 e 21
de julho. Várias atrações musicais, barracas de comidas
típicas e brincadeiras garantiram um evento com muita
diversão e alegria para todas
as idades.
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Let’s Dance reúne grandes hits
DJs e duas bandas tocaram o melhor dos anos 70, 80 e 90 no Salão Social

A

Fotos Roberta Correa

Let's Dance Especial realizada pelo Cosmopolitano no dia 6 de julho teve o
melhor dos anos 70, 80 e 90.
Os DJs Lemão e Véio e as
bandas FS6 e Queen Tribute
Brazil trouxeram grandes
hits de todas essas décadas
para o Salão Social.

Chá com bingo proporciona muita alegria em clima de arraiá

No dia 4 de julho, aconte-

ceu o chá com bingo julino.
Foi uma tarde muito gostosa, recheada de quitutes
juninos trazidos pelos participantes, além de refrigerante, café, chá e chololate
cedidos pelo clube. Muitas
risadas num divertido clima de arraiá.
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Ginásio, tênis, estádio, lanchonete...
Confira as várias melhorias que estão sendo realizadas em diversas dependências do clube

V

árias obras estão sendo
concluídas, realizadas ou
planejadas no Cosmopolitano, tornando o clube cada vez
mais completo para os associados. Entre as finalizadas,
está a reforma da lanchonete
que serve as piscinas, que foi
modernizada e recebeu um
visual mais atraente. Em
breve, as quadras de tênis
também ganharão novos
ares, com pintura do piso e
outras melhorias. Entre elas,
está a instalação de mesas,

Divulgação

bancos, ombrelones, novos
refletores de LED, lixeiras e
placar. Serão realizadas ainda a restauração de alvenaria e pintura das paredes e
das arquibancadas. Essas
obras devem ser concluídas
em setembro
O estádio Thelmo de Almeida também vai se tornar
ainda melhor. Está em fase de
levantamento de custos, junto à Comissão de Obras, a
construção de um espaço de
convivência, com aproxima-

damente 200 metros quadrados, que será equipado com
bar, sanitários masculino e
feminino, quiosque com churrasqueira e área coberta para
a torcida.
O ginásio de esportes é
outro espaço que ganhará
muitas melhorias, a começar
pela reforma do piso, com
troca das placas danificadas,
lixamento, aplicação de resina e demarcação esportiva. A
quadra ganhará um metro
na lateral esquerda, para

maior segurança dos atletas,
evitando choques contra a
grade de proteção. A grade do
lado direito será removida,
com os bancos de reserva e a
mesa do árbitro sendo instalados próximos à parede.
Deste modo, o corredor atualmente existente passará a
fazer parte da área da quadra. Nas arquibancadas, serão instalados assentos.
Ainda estão sendo estudadas
a revitaliação da entrada do
ginásio e dos banheiros.

Roberta Correa

Ao lado, quadra de tênis e
lanchonete que serve as
piscinas passam por
revitalização completa,
trazendo mais conforto
para os associados
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Informativo do Conselho Deliberativo
Por Viviani Aparecida
Rolfsen Mortari

Reuniões do Conselho
Deliberativo realizadas em
24 de junho de 2019 e 29
de julho de 2019, nas quais
foram analisadas, debati
debati-das e aprovadas as seguin
seguin-tes solicitações da Diretoria
Executiva.
Em reunião realizada em
2019, houve
24 de junho de 2019
análise e parecer favorável do
Conselho Fiscal para aprovação das contas do mês de abril
de 2019. Em reunião em 29 de
julho de 2019, houve análise e
parecer favorável do Conselho
Fiscal para aprovação das contas do mês de maio de 2019.
Conselho Fiscal: 1º/07/
2019 a 30/06/2021
A presidente Viviani Aparecida Rolfsen Mortari, na reunião de 29/06/2019, solicitou aos
conselheiros a formação de um
novo Conselho Fiscal. Os conselheiros se manifestaram e
assim ficou composto o novo
Conselho Fiscal, que foi empossado em 1º/07/2019: Santo
Daolio, Paulo Sérgio Sthal,
Carmino Vacari, José Euclides
Mortari e Ermelinda Torres
Pissolato; suplentes: MaríliaAlves
da Silva, João Carlos Mortari e
Avanil Gonçalves dos Santos.
Foram autorizadas as a
a-quisições com verbas taxa
de investimentos:
Pintura das duas qua
qua-dras de tênis, no valor de R$
42.000,00. Autorização: instalação de mesas, bancos, ombrelones, novos refletores de LED,
lixeiras e placar para as duas
quadras de tênis. Os equipamentos solicitados somente
serão adquiridos mediante orçamentos e acompanhamento
da Comissão de Obras. Toda
parte de restauração de alvenaria e pintura das paredes e das
arquibancadas das quadras

terá materiais e mão-de-obra
custeados com verba de manutenção. A presidente explanou
sobre a importância da manutenção das quadras e, com
análise da Comissão de Obras,
os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade.
Tendo em vista a Carta
nº 080/2018 do Conselho
Deliberativo
Deliberativo, na qual ficou
pré-aprovada a verba de R$
100.000,00 para reforma do
piso de madeira do ginásio de
esportes. Autorização: adequar
a posição da quadra aumentando em um metro a lateral do
lado esquerdo, para maior segurança dos atletas, evitando
choques contra a grade de proteção; remoção total da grade
do lado direito, trazendo os
bancos de reserva e a mesa do
árbitro próximos à parede –
com essa mudança, o corredor
existente deixa de existir, passando a fazer parte da área da
quadra; instalação de estruturas aéreas basculantes para
basquete, no intuito de preservar o piso de madeira; instalação de assentos esportivos sem
encosto nas arquibancadas;
compra de materiais de apoio,
como mesa de arbitragem e
bancos de reservas e melhoras
na entrada e nos banheiros do
ginásio. Para reforma da quadra (troca das placas danificadas, com realização de lixamento, aplicação de resina e
demarcação esportiva), será
utilizado um valor de R$
53.000,00, melhor preço orçado
com a Empresa Top Sport
Construções Esportivas. Para
estrutura aérea basculante,
será utilizado um valor de R$
25.300,00 – o valor original
seria R$ 30.300,00, porém a
empresa fabricante, Sportin
Ind. de Aparelhos para Ginástica Ltda., ofereceu um abatimento de R$ 5.000,00 pelas duas torres como parte do pagamento. Para os 200 assentos
sem encosto será utilizado um
valor de R$ 10.980,00, segundo
orçamento da empresa Dacor
10

Sports & Marketing. Para remoção total da grade do lado direito do ginásio, compras de
materiais de apoio (mesa de
arbitragem e bancos de reservas) e melhorias na entrada e
nos banheiros do ginásio, será
utilizado um valor de R$
10.720,00. Palavra franqueada
ao engenheiro Leandro Zanelatto, diretor de Obras, que esclareceu sobre as necessidades
dessa obra, juntamente com o
parecer da Comissão de Obras.
Os conselheiros presentes assim decidiram pela aprovação
de imediato de quase todos os
serviços solicitados pela Diretoria, somente deixando em
aberto a estrutura aérea basculante e as melhorias na entrada
e nos banheiros do ginásio, que
serão revisadas.
Autorização para instala
instala-ção de um reservatório de
água na Sede Social, no valor
de R$ 3.100,00. Aprovado por
todos os conselheiros presentes.
Autorização para compra
de 30 estantes de aço, no valor de R$ 4.550,00, com a finalidade de organizar dentro
dos contêineres as caixas de
documentos e os materiais que
estão estocados em locais indevidos. Aprovada por todos os
conselheiros presentes.
Autorização no valor de
R$ 2.100,00 para compra de
5 leitores biométricos. O
reconhecimento biométrico é
um sistema de segurança
utilizado para identificação dos
usuários. Esses aparelhos atualmente se encontram danificados, necessitando de substituição. Aprovada por todos os
conselheiros presentes.
Autorização no valor de
R$ 6.01
1,06 para compra
6.011,06
dos equipamentos: computador Intel 15, que será destinado ao Setor Financeiro do
Clube, sendo que o computador
atual será remanejado para o
Setor de RH – custo do equipa-

mento: R$
3.165,00;
computador
Intel 13,
que será
destinado
exclusivamente para gerenciar a catraca de entrada da Sala de
Musculação – custo do equipamento: R$ 1.990,00; monitor
Acer Led 27”, que substituirá o
atual monitor da portaria da
entrada do clube, sendo que o
atual, pelos anos de uso, está
danificado e sem condições de
conserto - valor do equipamento: R$ 856,06. Aprovada por
todos os conselheiros presentes.
Foram autorizadas as
aquisições com verbas do recurso financeiro do Estádio
Thelmo de Almeida: instalação
de um reservatório de água, no
valor de R$ 3.100,00. Aprovado
por todos os conselheiros presentes.
Agradecimentos deste
Conselho Deliberativo
Deliberativo:: ao
conselheiro José Paulo Gomes
da Silva, que esteve à frente do
Conselho Fiscal e que muito
contribuiu pelos serviços prestados a este Conselho, desejando um bom descanso e pedindo que logo retorne ao
trabalho junto a nós.
Em nome do Conselho De
De-liberativo,, parabenizamos a
liberativo
todos os envolvidos na Abertura das Olimpíadas no dia 27/06/
2019 e no encerramento das
mesmas. Todos os jogadores
que abrilhantaram os campeonatos representando o Cosmopolitano; a todos os envolvidos
na posse da nova Diretoria
Executiva em 1º/07/2019 e do
Conselho Fiscal. Parabenizamos pelos eventos realizados
em junho e julho. Finalizando,
saúde e paz a todos que são pais
e padrinhos pelo dia comemorativo. Viva o nosso Alviverde.
Abraço Fraterno.
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Sinuca de alto nível no Cosmopolitano
Copa Ratinho reuniu 36 inscritos, incluindo jogadores de destaque no país

R

Fotos: Divulgação

ealizada no dia 29 de
junho, a Copa Ratinho
de Sinuca do Cosmopolitano
reuniu 36 inscritos, que se
enfrentaram pela regra 7
bolas com handicap. Com
prêmio de 800,00 para o campeão, além de premiação também para os outros mais bem
colocados, a competição atraiu
nomes de peso da modalidade,
como Jota, que já foi campeão
brasileiro, e Laércio, ex-cam-

Ao centro,
Ratinho e
Niccoly
com os
troféus

peão sul-americano. Entre
outros jogadores de alto nível, o destaque foi para Nicolly Christo, também excampeã brasileira, conhecida
por participações em programas de TV, como o “Encontro
com Fátima Bernardes”, além de disputas internacionais, inclusive na China. Nicolly foi a vice-campeã da Copa, perdendo apenas para o
homenageado Ratinho na final.

Vôlei
Atletas das
equipes
participantes

Futebol

A equipe de futebol feminino do Cosmopolitano conquistou um ótimo resultado em partida amistosa
contra o Marias Futebol Clube, realizada no dia 14 de agosto. Jogando em Santa Bárbara D'Oeste, as
atletas do CFC venceram por 7 a 3.
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Torneio Interno de Voleibol
Misto do CFC aconteceu no dia
10 de agosto, movimentando o
ginásio de esportes com jogos
bastante disputados. A equipe
campeã foi formada por Mateus,
Sueli, Carlos, Emerson, Roberta
e Carol. Os vice-campeões foram
Albertinho, Cris, Renalda, Carol,
Guilherme, Lando, Aline e Bruna.
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Uma grande festa do esporte no CFC
Foram duas semanas com muitas disputas em diversas modalidades

A

Fotos: Divulgação

21ª Olimpíada CFC foi
encerrada no dia 11 de
julho, no ginásio de esportes,
após duas semanas de disputas em diversas modalidades.
A abertura aconteceu no 27
de junho, contando com a tocha olímpica da Rio 16 conduzida por Franciela Krasucki, da seleção brasileira de
atletismo. Participaram da
competição atletas nascidos
de 2004 a 2013, que foram
divididos nas equipes representadas pelas cores verde,
amarela, azul e branca. Houve competições de basquete,
bets, chute a gol, futsal, gincana, futebol, grama sintética, minicampo, rouba-bandeira, vôlei de quadra e de areia,
atletismo, queimada, biribol,
dama, handebol e tênis de
mesa. Na cerimônia de encerramento, aconteceu a entrega
do troféu transitório para a
equipe campeã, a verde, que
acumulou 359 pontos. A vicecampeã foi a amarela, com
353 pontos. A azul ficou em
3º, com 349 pontos, e a branca
terminou em 4º, com 340 pontos.

Evento inédito no clube terá
acampamento no estádio
Um evento inédito espera

por crianças e jovens no
Cosmopolitano em outubro.
Trata-se do 1º Acampa Thelmo CFC, que vai proporcionar aos participantes a
oportunidade de acampar
no Estádio Thelmo de Almeida, com direito a uma
programação recheada.
Poderão participar sócios
e não sócios com idades entre 9 e 14 anos. A entrada
será às 14h do dia 5 de outubro e a saída, no mesmo horário do dia seguinte.

Os participantes vão acampar em barracas que eles
próprios levarem. O Cosmopolitano vai organizar o evento de modo que mesmo
quem não tenha barraca
possa participar, dividindo o
espaço com quem tem. Vai ter
lanche da tarde, noite da
pizza, lanche da madrugada, café da manhã, churrasco
e monitoria especializada
em acampamento. Inscrições na secretaria. Para sócios, R$ 95,00; para não sócios, R$ 190,00.
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